
EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA 

27. časť 

Moje ovce počúvajú môj hlas… 

Jedno veľmi symbolické znamenie 

18 Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.  19 Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, 
ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí 
ovocie." A figovník hneď vyschol.  20 Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako 
to, že figovník tak naraz vyschol?"  21 Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak 
budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale 
keby ste aj tomuto vrchu povedali: “Zdvihni sa a hoď sa do mora,” stane sa to.  22 A 
dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."  (Mat 21:18-22 SSV) 

Figovník: „Fíkovník je v Palestině naprosto běžný. Je to velký stinný strom s listy ve 
tvaru dlaně (viz Gn 3,7). Více než jednou za rok rodí sladké hruškovité plody. Často je 
spojován s vinnou révou jako symbol pokoje a plodnosti (I Král 4,25).“1 

FIGOVNÍK A IZRAEL 

„Tato příhoda s fíkovníkem má symbolický rozměr, nejednalo se jen o projevení ničivé 
síly. Je ji třeba číst ve světle Jer 8,13 (ČEP): „Sklidím je nadobro, j e výrok 
Hospodinův, na vinné révě nezbudou žádné hrozny, na fíkovníku žádné fíky, jen zvadlé 
listí." Jestliže se „je" vztahuje k izraelskému lidu, j e z kontextu jasné, že neplodnost lidu 
byla zaviněna špatným vedením zákoníků, mudrců, proroků a kněží (viz Jer 8,4-12). 
Další užití obrazu fíkovníku se objevuje v Oz 9,10.16 (ČEP): „(...) jako první plody 
fíkovníku, ty nejranější, spatřil jsem vaše otce. (...) Efrajim bude pobit, jejich kořen 
uschne, žádné ovoce neponesou." Uschnutí Efrajima je trestem za neposlušnost vůči 
Bohu. Blízkost vyčištění chrámu a uschnutí fíkovníku naznačuje, že obě ^epizody měly 
pro Matoušovy první čtenáře symbolický význam a že tento význam se týkal Izraele. … 

                                           
1 Ak nie je uvedené inak, sú citácie zo SP 



Matoušovo hlavní tvrzení se týkalo vůdcovství v Božím lidu. Vyčištění chrámu vyvolalo 
otázky o chrámových vůdcích, kteří připustili, že se chrám zvrhl v „lupičské doupě". 
Jestliže Jer 8,13 (a jeho kontext) může posloužit jako vodítko k příhodě s fíkovníkem, 
pak je opět hlavním tématem Matoušova textu kritika vedení, které strhlo Izrael k 
neposlušnosti, v čemž pokračují vůdci Jejich synagóg".“ 

• Toto znamenie bude zakrátko rozvinuté komentované: 
o v diskusii židovských vodcov a učiteľov s Ježišom; 
o v podobenstve o dvoch synoch, o vinohradníkoch,… 

FIGOVNÍK A BOŽIE SYNOVSTVO 

• Kontrastom k „ suchým vodcom“ Izraela sú opravdiví synovia a dcéry Boha. 
• Ich „živosť“ je doložená aj mocnými činmi , ktoré sa cez nich dejú ako 

výsledok toho, že sú plní Boha, sú v Bohu a teda Boh koná cez nich veci… 
• Učeníci sa divia tomu, ako rýchlo figovník vyschol – a Ježiš, naopak, hovorí, že 

podobné veci sú maličkosti a „bežnosti“, skutočné „tretky“ pre človeka, ktorý 
prežíva omnoho väčší zázrak: že je synom Boha, dedičom Boha, určeným na to, 
aby sa sám stal Bohom! 

Divenie sa učeníkov je znakom toho, že stále si plne neuvedomujú to, k čomu sú v 
Kristovi volaní: 

• Byť OPRAVDIVÝMI synmi OPRAVDIVÉHO Boha, ktorý je ich 
OPRAVDIVÝ Otec. Naozaj! Úplne! Do dôsledkov! 

• Preto sa divia veciam, ktoré sú pritom v kontexte tohto povolania vo svojej 
podstate samozrejmé… ☺ 

Jedna idea na pochopenie nasledujúceho… 

PÁR ZAUJÍMAVÝCH TEXTOV Z PÍSMA… 

„ 9 Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe, kiež by si ma poslúchol, Izrael.  10 
Nebudeš mať iného boha, ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.  11 Veď ja som 
Pán, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny; otvor si ústa a ja ti ich 
naplním.  12 Ale môj ľud nepočúval na môj hlas a Izrael nedbal o mňa.  13 Preto 
som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: nech si len idú za svojimi preludmi.  
(Psa 81:9-13 SSV)“ 



„25 Ježiš im odvetil: "Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré 
konám v mene svojho Otca,  26 ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.  27 
Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.  28 Ja im dávam 
večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.  (Joh 10:25-28 SSV)“ 

„17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet 
spasil.  18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože 
neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.  19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo 
na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  20 Veď 
každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli 
odhalené.  21 Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky 
koná v Bohu.  (Joh 3:17-21 SSV)“ 

„44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho 
vzkriesim v posledný deň.  45 U Prorokov je napísané: “Všetkých bude učiť sám 
Boh.” A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.  (Joh 6:44-
45 SSV)“ 

„6 On odplatí každému podľa jeho skutkov:  7 večným životom tým, čo 
vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť,  8 
hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa 
neprávosti.  (Rom 2:6-8 SSV)“ 

< Čo majú tieto texty spoločné? > 

PREDISPOZÍCIA VOČI EVANJELIU 

Všetky tieto texty v sebe obsahujú myšlienku, že: 

• sú ľudia, ktorí sú z Ježišových oviec, pretože „vytrvalosťou v dobrých skutkoch 
hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť“ – a keď objavia Krista, s radosťou Ho 
prijímajú za svojho pastiera; 

• a sú ľudia, ktorí naopak nepatria medzi Ježišove ovce, pretože „milovali tmu viac 
ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé“ – a preto aj Ježiš im pripadá cudzí, 
neprijateľný a preto Ho odmietajú. 

To, do ktorej skupiny človek patrí, o tom rozhoduje to, čo ho „pritiahol Otec“ – a to 
tým, že sa dotyčný dal Otcom poučiť: 

• Krásou stvorenia: „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, 
možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí 



(Rom 1:20 SSV)“, pretože „Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása 
dielo jeho rúk. (Psa 19:2 SSV)“ 

• Morálnym zákonom – či už zjaveným: „Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa 
na zákon, chváliš sa Bohom  18 a poznáš Vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo 
je lepšie.  (Rom 2:17-18 SSV)“, alebo prirodzeným: „14 A keď pohania, ktorí 
nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, 
sami sebe sú zákonom.  15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo 
svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, 
ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia  (Rom 2:14-15 SSV)“ 

ROZHODUJE O NEJ ČLOVEK SÁM 

Človek sám rozhoduje o tom, k čomu z toho sa prikloní – a to svojim životom a tým, 
čo uprednostňuje a posilňuje v sebe tak, ako to hovorí starý indiánsky príbeh: 

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá 
prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, "Synku, tá bitka v každom z nás 
je medzi dvoma 'vlkmi'. Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, 
sebeckosť, hrubosť, nenávisť, falošnosť, namyslenosť a pýcha. Ten druhý je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, 
štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.“  Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa 
opýtal, „A ktorý vlk zvíťazí?“  Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“ 

Nasledujúce texty ukazujú Izrael – menovite jeho vodcov – ako tých, ktorí „kŕmili 
nesprávneho vlka“ – a tak v okamihu príchodu mesiáša je pre nich Mesiáš – a v 
Ňom sám Boh! – neprijateľný a nepriateľský! 

„25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale 
vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!  26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby 
bola čistá aj zvonka!  27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa 
podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné 
mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!  28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom 
spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.  29 Beda vám, zákonníci a 
farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky  30 a 
hovoríte: “Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali 
krv prorokov.”  31 A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.  
32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!  (Mat 23:25-32 SSV)“ 

DO PRAXE: 

• Akého vlka kŕmime my? 



• porov.: „Lídri nečítajú akékoľvek knihy alebo časopisy,  nesledujú akékoľvek 
filmy a nepočúvajú akúkoľvek hudbu. Vedomí si svojej vlastnej dôstojnosti filtrujú 
to, čo je morálne pochybné, a napĺňajú svoje srdcia a mysle tým, čo je vznešené. 
Musíme sa stať odborníkmi v rozlišovaní, aby sme oddelili pravdivé a krásne od 
pliev falše a nezmyslov. Toto je studiositas na rozdiel od čírej curiositas.“  
(Alexandre Havard) 

Ako mocou toto robíš…? 

23 Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: 
"Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?"  24 Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na 
niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.  25 Odkiaľ bol 
Jánov krst? Z neba, či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: “Z neba,” 
povie nám: “Prečo ste mu teda neuverili?”  26 Ale ak povieme: “Od ľudí,” máme sa čo 
obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka."  27 Odpovedali teda Ježišovi: 
"Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."  
(Mat 21:23-27 SSV) 

akou mocou: „Předchozího dne tam vešel, aby „ho vyčistil". A představení se ho teď 
dotazují právě na tento skutek. … Otázka o moci „dělat tyto věci" je na začátku, 
uprostřed a na konci této diskuse (vv. 23.24.27). „Tyto věci" - to je mesiášský vstup a 
očištění chrámu, o kterém se před chvíli vyprávělo. Předáci vytušili, že jejich vláda nad 
lidem a nad chrámem skončila.“ (SF); „veleknězi a starší budou hlavními židovskými 
odpůrci Ježíše v průběhu pašijí. Doufají, že přinutí Ježíše k veřejnému přiznání, že jeho 
moc přímo pochází od Boha, čímž ho budou moci obvinit z rouhání (viz 26,65).“ 

aj ja sa vás niečo spýtam: „Protiotázka se často nachází v rabínské literatuře. Je to 
častý způsob, jak se vyhnout odpovědi.“  

z neba, či od ľudí: „Ježíš se ptá na to, zda byl Jan pravý, nebo falešný prorok, zda jeho 
slovo je od Boha, nebo ne.“ (SF); „Výraz „nebe" je pro Matouše typická náhrada za 
slovo „Bůh". Pokud Ježíšovi protivníci připustí, že Janův křest byl od Boha, pak musí 
vysvětlit, proč to neřekli veřejně. Pokud řeknou, že to byla čistě lidská záležitost, budou 
se muset obhájit před těmi, kdo Jana obdivovali a byli jeho učedníky.“ 

medzi sebou uvažovali: „Hledají, jak uniknout z toho, co by je mohlo přivést k pravdě. 
Takové uvažování člověka připravuje o rozum: chce ospravedlnit vlastní privilegia. Oni 
nechtějí zjistit, že nemají pravdu.“ (SF) 

ak z neba: „Nemohou říct, že Janovo slovo je správné, aby se neodsoudili jako 
nespravedliví. Tím by se zhroutila jejich náboženská prestiž“ (SF) 



ak od ľudí: „Nemohou říct, že Jan je nepravý prorok: ztratili by přízeň lidí, kteří ho 
považují za Božího muže.“ 

nevieme: „Ti, kdo nastražili Ježíši past, nyní do ní sami spadli. Tato zpráva vychází z 
předpokladu, že moc Jana i Ježíše pochází od Boha. Odpůrci museli zmlknout.“; „ To 
není odpověď nevědomého člověka, ale toho, který nechce odpovědět proto, aby se 
nekompromitoval. To je poslední val lži, který se tyčí před pravdou: když si namlouvám, 
že moje neznalost je v dobré víře. Existuje „učená nevědomost", která je vlastní tomu, 
kdo ví, že neví, a otvírá se tomu, co nezná. A je „hloupá nevědomost", která je vlastní 
tomu, kdo předstírá, že neví, protože to, co ví, mu klade otázky.“ (SF) 

AKÉHO VLKA KŔMILI VEĽKŇAZI A STARŠÍ ĽUDU? 

• ČLOVEK BY SI POMYSLEL , že veľkňazi, rabíni, zákonníci,… títo všetci 
budú elitou národa, hľadajúcou pravdu a slovo Božie! 

• V SKUTOČNOSTI vidíme ľudí, ktorí namiesto toho si zamilovali bohatstvo 
(oni prevádzkovali „biznis“ v chrámovom nádvorí, do ktorého Ježiš tak rázne deň 
predtým zasiahol!), slávu2 a moc (porov. nasl. o „Mojžišovej stolici“). 

Iste, dokážu si to nejako sami pred sebou ospravedlniť a zracionalizovať: Veď je to 
len úcta, ktorá prináleží služobníkom Boha, je to len vynáhrada za námahu, ktorú 
podstupujú pre ľud, ktorému vládnu – a kto iný by mal mať moc, ak nie oni, múdri a 
zbožní? 

A ani nezbadali, ako postupne začali kŕmiť toho nesprávneho vlka – až zvíťazil! 

Keď stoja tvárou v tvár Ježišovi, sami seba usvedčujú, že už nehľadajú pravdu. 
Nejde im o ňu. Ide im len o vlastné postavenie – o politiku a mocenský boj v 
najvlastnejšom zmysle slova. Ich odpoveď nesleduje pravdu, ale záujmy, ich záujmy! 

• „Veleknězi a starší tvořili židovské vedení v Jeruzalémě, s chrámem jako 
symbolickým centrem. Spolupracovali s římskou správou a Herodem Antipou, 
aby v národě udrželi mír a bezpečí. Janovo hnutí pro ně představovalo nejen 
hrozbu náboženskou (protože nebylo orientováno na chrám), ale také politickou 
(protože hrozilo, že bude nezvládnutelné). Proto váhali se schválením Janova 
křtu jako pocházejícího „z nebe" (mohlo to poškodit jejich vztahy s Římany a 
Herodem Antipou). Na druhé straně jej nemohli veřejně zamítnout jako čistě 
lidský výmysl (protože byl zjevně oblíben u Židů).“ 

                                           
2 „5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách,  
6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach,  7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú 
Rabbi.  (Mat 23:5-7 SSV)“ 



Preto im Ježiš odmieta dať odpoveď, pretože je to zbytočné: „nehádžte svoje perly 
pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. 
(Mat 7:6 SSV)“ 

A toto je základný problém, na ktorý naráža nasledovný text – obzvlášť 
podobenstvá, ktoré nasledujú… 

Obraz 1.: O dvoch synoch 

28 "Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: 
“Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!”  29 Ale on odpovedal: “Nechce sa mi.” No 
potom to oľutoval a šiel.  30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: 
“Idem, pane!” Ale nešiel.  31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten 
prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do 
Božieho kráľovstva.  32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. 
Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a 
neuverili ste mu.  (Mat 21:28-32 SSV) 

čo poviete na toto: „vaše chování není podobné mému" (Iz 55,8). Kdo se nechce 
obrátit, není přesto ponechán sobě: Pán k němu mluví v podobenstvích, aby uviděl, že 
nevidí, obrátil se a byl uzdraven (srov. 13,13-16). Ježíš se zjevuje jasně tomu, kdo ho 
miluje, i když ho jako Petr nechápe; k tomu, kdo ho chápe, ale nemiluje, mluví nejprve 
svým mlčením a potom v podobenstvích. To je způsob mluvy, který současně mlčí i 
mluví: vyjadřuje něco pochopitelného“ (SF) 

vinica: symbolizuje odpradávna Izrael. Môže to širšie znamenať aj celé ľudstvo, svet, 
„Božie dielo“. 

mýtnici a neviestky: „Tyto dvě skupiny lidí byly považovány za nemorální, protože 
celníci podváděli a prostitutky se dopouštěly sexuálních hříchů. Byly to také 
nejpřiléhavější příklady Židů, kteří těsně spolupracovali s římskou okupační mocí. 
Celníci vybírali peníze od Židů pro cizí moc a prostitutky často nabízely své služby 
římským vojákům.“ 

neuverili ste mu: „Poslední verš vztahuje toto podobenství na velekněze a starší 
(21,23). Jsou konfrontováni s opovrženíhodnými členy židovské společnosti a vycházejí 
z tohoto srovnání hůře. … Dokonce i celníci a hříšníci - skupiny, které byly zvláště v 
opovržení pro svou kolaboraci s Římany - byli hodni většího obdivu než veleknězi a 
starší.“ 



„Kněží a vážení lidé jsou jako fíkovník, který má mnoho listí a žádné ovoce; jsou jako 
chrám, který je lupičským doupětem, a ne domem modlitby. Ale dokud si budou myslet, 
že jsou spravedliví, nikdy se neobrátí. Naopak hříšníci, alespoň ti, kdo jsou tak veřejně 
označováni, jsou ve výhodě. Zjevně nekonají Boží vůli; ale nemohou předstírat, že jsou 
spravedliví už proto, že všichni jim připomínají, jací jsou.“ (SF) 

DVE VARIANTY: 

„Jiné rukopisy mají odlišné pořadí:  

• První syn říká „ano", ale nejde. Druhý syn říká „ne", ale pak toho lituje. Ten 
poslední činí Boží vůli.  

• 2) První syn říká „ne", ale potom toho lituje. Druhý syn říká „ano", ale neudělá 
nic. Ten poslední (!) činí Boží vůli. Toto čtení se nachází v majuskulním rukopise 
D (5. stol.), který patří do západní textové skupiny. Viz Jindřich Manek, Ježíšova 
podobenství, Blahoslav, Praha 1972, str. 101: „Kdyby toto čtení mělo být 
původní, pak zaujali Ježíšovi odpůrci stanovisko podobné tomu, jež nacházíme v 
jednom z židovských podobenství (Strack-Billerbeck 1/865): Bůh nabídl pole 
všem národům, ale jen Izrael byl ochotný vzít odpovědnost za jeho obdělání. A ač 
Izrael nechal pole ležet ladem, přece náleželo Izraelitům, protože byli ochotni 
splnit úkol."“ 

Obe varianty dávajú zmysel vzhľadom na záver, ktorý Ježiš vyslovuje: 

• A) Vodcovia sa síce hlasne hlásia k Bohu, ale nekonajú podľa neho. Hriešnici (= 
mýtnici a neviestky) to síce nerobia, ale namiesto toho „potichu“ konajú pokánie; 

• B) Vodcovia, aj hriešnici sú všetci rovnako hriešni. Ale hriešnici, aj keď možno 
všetci hneď radikálne nezmenili svoje životy, predsa sa k nemu aspoň navonok 
prihlásili a tak aspoň priznali, že majú hriech a že vedia o tom, že by ho mali 
odstrániť a ľutujú ho – na rozdiel od vodcov, ktorí svoj hriech ani nepriznali: 
„Ježiš im odpovedal: "Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: 
“Vidíme.” A tak váš hriech ostáva. (Joh 9:41 SSV)“ 

ZNOVA „TIEŇ VLKA“: 

• LENIVÉMU SYNOVI  nejde o otcovo dielo, ale len o to, ako on sám pred otcom 
vyzerá. Preto navonok ochotne sľubuje – potom nič neurobí (veď mu na otcovom 
diele nezáleží, iba na sebe!) – a potom sa zase nejako vyhovorí, aby ostal v 
otcových očiach napriek tomu pekný… 

• DRUHÝ SYN je úprimný a nič nehrá. A nakoniec mu o otca i jeho dielo ide, 
záleží mu na nich. Oľutuje a ide.  



Tieto rozhodnutia ale nepadajú z neba. Rodia sa z dlhodobých postojov, ktoré 
synovia v sebe rozvíjajú a posilňujú: 

• láska k otcovi a starosť o vinicu, ktorá nakoniec premôže okamžitú nechuť a 
lenivosť; 

• alebo láska k sebe a ľahostajnosť voči čomukoľvek inému, ktorá nakoniec úplne 
zabije lásku k otcovi, starosť o vinicu, ale aj samú pravdu a čestnosť v srdci 
syna… 

ZNOVA DÔRAZ NA „PRAXIS“ 

• Znova vidíme, že pred Bohom má zmysel oná „praxis“ – čiže skutky v zmysle 
každodenného bežného spôsobu konania a jednania. Ona totiž odráža to, kým 
skutočne sme! 

• A pre našu spásu, či zatratenie, naozaj rozhoduje to, čím sme a nie, čím sa 
navonok javíme: 

o alebo SME ako Boh (aj keď sa tak navonok ľuďom nemusíme nutne javiť, 
ale čosi z Boha v sebe máme – ako iní „mýtnici a neviestky“ svojou 
úprimnosťou a ľútosťou a túžbou po zmene); 

o alebo NIE SME ako Boh – a potom vonkajšie postoje, slová, gestá, rúcha, 
úrady,… nič na tom nezmenia, akokoľvek vyzerajú zbožne! 

Obraz 2.: Nájomníci vinice 

33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v 
nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.  34 Keď sa 
priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel 
úrody.  35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho 
ukameňovali.  36 Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili 
podobne.  37 Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: “K môjmu synovi budú 
mať úctu.”  38 Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: “To je dedič. Poďte, 
zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!”  39 Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.  40 Keď 
potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?"  41 Odpovedali mu: "Zlých bez 
milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať 
úrodu."  42 Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: “Kameň, čo stavitelia zavrhli, 
stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach 
obdivuhodná”?  43 Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, 
ktorý bude prinášať úrodu.  44 Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, 
toho rozdlávi."  45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že 



hovorí o nich.  46 A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za 
proroka.  (Mat 21:33-46 SSV) 

vinica: „Čtenáři na sklonku 1. stol. v Palestině či Sýrii dobře znali ekonomický systém, 
který se předpokládá v podobenství o vinici. Nepřítomný vlastník pronajal své 
hospodářství a vinici pachtýřům, kteří obdělávali půdu za poplatek či podíl na výnosu. 
… Zeď chránila vinici před zvířaty; lis byl používán k vymačkání šťávy z hroznů a na 
výrobu vína; věž byla jak strážním stanovištěm, tak i úkrytem pro ty, kteří se o vinici 
starali. … Jsou zde jasné alegorické rysy: vinice (je Izrael, vinaři jsou izraelští vůdci, 
hospodář je Bůh, předchozí vyslanci jsou proroci a syn je Ježíš.“ 

služobníkov: „V řečtině je místo „služebník" slovo „otrok". Otrok je majetkem svého 
pána. Otroci jsou proroci, kteří patří Bohu, tak jako Bůh patří jim (srov. Pis 2,16; 6,3; 
7,11). … Vedle instituce chrámu a monarchie, která je společná všem národům - král 
představuje Boha na zemi a chrám mu zaručuje Boží ochranu - , je v Izraeli jedna 
antiinstituce: profétizmus. Prorok je proti jakékoli sakralizaci a absolutizování chrámu 
a zákona, tím méně krále, který by měl respektovat zákon. Je proti náboženskému a 
politickému násilí: vyzývá k bratrství tím, že králi připomíná zachovávání zákona, a ty, 
kdo zákon zachovávají, upomíná na lásku k Bohu a k bližnímu.“ (SF) 

jeho diel úrody: „Většina podílu náležela majiteli půdy, který ve stanovený čas poslal 
své vyslance, aby mu přinesli to, co mu náleží.“   

dedičstvo bude naše: „Plán vinařů získat jako dědictví vinici (21,38) byl nezákonným a 
nakonec i pošetilým činem, jestliže majitel nezemřel. … Jde tu o myšlenku, že otec bude 
stále naživu, i když jeho syn bude mrtev. Proto čin vinařů by byl nezákonný a 
neregulérní. Rozpoznání tohoto problému může ležet za Matoušovou změnou Mk 12,7 
(„d ědictví bude naše") na „dostaneme jeho dědictví".“ 

kameň, čo stavitelia zavrhli…: „Citát z Žl 118,22-23 je ze Septuaginty. Zavržený 
kámen (Ježíš) se stal úhelným kamenem (který drží zdi budovy pohromadě) či klenákem 
(který spojuje klenbu v hořením rohu či nad hlavní branou). Citát o „zavrženém 
kameni" je vztažen na Ježíše ve Sk 4,11 a 1 Petr 2,7 (viz též Řím 9,33; 1 Petr 2,6.8). 
Může se zde jednat o slovní hříčku: 'eben („kámen") a ben („syn").“ 

dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu: „Výraz ethnos může znamenat (i) „skupina 
lidí".  … podobenství se zabývá vedením Izraele. Matouš tvrdí, že vinaři, ne vinice, 
musejí být nahrazeni.“ – namiesto „synagógy a Chrámu“ tak nastupujú noví vinári: 
apoštoli, apoštolský úrad, pretvárajúci malú, uzatvorenú vinicu na otvorenú svetovú 
Cirkev – ale stále je to tá istá vinica, ten istý Izrael! Kontinuita je stále zachovaná, nie je 
to revolúcia ale evolúcia: „Pokud tento úryvek čteme nezávisle na předchozím 



podobenství, je alegorií o dějinách Izraele, která v následujícím podobenství bude 
rozšířena na Církev.“ (SF) 

ZNOVA „TIEŇ VLKA“ 

• Vzťah majiteľa a nájomníkov je vzťah férovosti, spravodlivosti: 
o PÁN vysadí dobrú, kvalitnú vinicu. Bez neho by nebola – a nájomcovia 

by boli bez práce i bez ziskov… 
o NÁJOMCOVIA zase vinicu obrábajú – a vďaka nej sami bohatnú, ale 

bohatne aj majiteľ vinice. 
• PORUŠENIE tohto „spravodlivého vzťahu“ je skazou pre obe strany: 

o ZMYSEL vinice ako „spoločného projektu“ zaniká a pán viac nemá 
dôvod nechať vinicu v prenájme… 

o NÁJOMCOVIA nakoniec prichádzajú  o všetko: nielen o dedičstvo, 
ktoré im nikdy nepatrilo, ale ktoré túžili strhnúť na seba, ale aj o svoj 
spravodlivý zisk, ba nakoniec – potrestaní! – aj o svoje životy! 

Ale vysvetlite to niekomu, koho život je ovládaný chamtivosťou a kto nikdy 
nepovažoval veci ako „česť“, „spravodlivosť“ a podobne za niečo vážne, či 
dôležité! 

• SPRAVODLIVÝ človek by sa podobnej chamtivej myšlienky zhrozil, ba ani 
na myseľ by mu neprišla! 

• ZLOSYNA ale napadne ako sama prvá – a nevie jej odolať. 

Rozdiel medzi nimi je ale zase v tom, „ktorého vlka kŕmili“  predtým vo svojom 
predchádzajúcom živote. Nikto sa nestáva svätcom, ale ani zločincom nečakane a 
náhle. Je to vždy výsledok procesu, ktorý ale ovláda on sám! 

Obraz 3.: Kráľovská svadba 

A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách:  2 "Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, 
ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.  3 Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných 
na svadbu. Ale oni nechceli ísť.  4 Znova poslal iných sluhov s odkazom: “Povedzte 
pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je 
pripravené; poďte na svadbu!”  5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný 
za svojím obchodom.  6 Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.  7 Kráľ sa 
rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.  8 Potom povedal 
svojim sluhom: “Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni.  9 Choďte preto na 



rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.”  10 Sluhovia vyšli na cesty a 
zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila 
hosťami.  11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený 
do svadobného odevu.  12 Povedal mu: “Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez 
svadobného odevu?” On onemel.  13 Tu kráľ povedal sluhom: “Zviažte mu nohy i ruky a 
vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.”  14 Lebo mnoho je 
povolaných, ale málo vyvolených."  (Mat 22:1-14 SSV) 

kráľ: „Nejprve to byl otec, pak majitel vinice a nyní král. Stále je to Bůh, který jako 
otec má lásku, kterou nám dává život, jako majitel vinice n ám dává za dědictví zemi, 
která nás živí, a jako král nám dává důstojnost, kterou nás činí svobodnými jako on.“ 
(SF) 

svadba: „Událostí v Mt 22,1-14 je svatební hostina vystrojená pro králova syna. V Lk 
14,15-24 se jedná o velikou večeři. V 22,14 je nazvána ariston, což označuje polední 
jídlo či jídlo obecně. U svatební oslavy se očekávalo, že bude trvat několik dní.“ 

synovi: „Syn, dědic, kterého vinaři zabili, je nyní ženichem (9,15)! Ano, on je miloval a 
dal za ně svůj život, když ještě byli jeho nepřáteli (srov. Řím 5,6-11). Je to krvavý ženich 
(srov. Ex 4,25), v kterém se završuje smlouva mezi tvorstvem a Stvořitelem. V něm, který 
je plná a vzájemná láska Boha a člověka, se slaví svatba mezi nebem a zemí.“ (SF) 

• V tomto pohľade predstavuje toto podobenstvo akoby pokračovanie 
podobenstva o vinohradníkoch:  

o Hoci podľa slov poslucháčov by sa mal pán vinice pomstiť,… 
o … pán – Kráľ! Boh! – namiesto toho robí niečo iné: pozýva ich na hostinu 

zmierenia – na svadobnú hostinu syna, ktorého predtým zabili, ale ktorý 
vstal a žije a kraľuje naveky a Jeho Nevesta – Cirkev – sa už prichistala. 

služobníkov: „Jazyk tohoto podobenství, zvláště co se týče poslání služebníků (viz 22,4) 
a krutého zacházení, jehož se jim dostalo, se podobá jazyku předchozího podobenství.“ 

zavolali pozvaných: „Tento příběh (a Lk 14,16-17) zřejmě předpokládá, že existovala 
dvě pozvání, jedno někdy předtím a druhé, když už hostina byla připravena (jako v 22,4: 
„Hle, připravil jsem vám hostinu").“ – v reále týmto prvým pozvaním bol celý SZ – a 
tým „zavolaním“ teraz Ježiš Kristus a pred ním Ján Krstiteľ: „Priblížilo sa Božie 
Kráľovstvo!“ 

jeden na pole, iný za obchodom: „Pána odmítáme jednoduše proto, že jdeme za bohem 
mamonu - za vlastnictvím země a peněz.“ – a „niekoľkodňová svadba“ by im bola iba 
prekážkou v službe svojmu pravému bohu! 



Krá ľ sa rozhneval: Všetky tri podobenstvá majú akúsi gradáciu: Syn odmietne – ale 
Boh to nevzdáva. Posiela nových a nových sluhov, ba aj syna, ale oni ho zabijú. A Boh 
to ešte stále nevzdáva – a znova pozýva na hostinu zmierenia! Až potom, keď hasne 
každá nádej na zmierenie, ponecháva Pán zlosynov svojmu osudu, ktorí si sami 
vybrali… „Dokážeme pochopit tento verš ve světle toho, co se stalo v Jeruzalémě, který 
byl roku 70 p o Kr. zničen a vypálen Římany. Osud města a lidu je osud jejich Mesiáše 
a jeho vyslanců, nejprve proroků a potom učedníků.“ (SF) 

svadba je pripravená: „Od okamžiku, kdy byl Syn za hradbami zabit, začala 
Beránkova svatba: člověku je dáno Boží dědictví, nevěstě jsou darovány šaty z čistého 
kmentu (Zj 19,7n)“ (SF) 

rázcestia: „Výraz diexodos (jediný výskyt v NZ - pozn. překl.) se obvykle chápe ve 
významu „křižovatka", ale spíše označuje místo, kde ulice prochází skrz hranice města a 
vychází ven do otevřené krajiny. Služebníci musejí vyvinout opravdové úsilí a vyjít na 
venkov, aby našli nové hosty.“ – a tým „vidiekom“ sú zjavne myslení „hriešnici“ (z 
pohľadu farizejov a spol.), pohania,… 

zlých aj dobrých + svadobné šaty: „Církev ještě není Otcovo království, kde 
spravedliví září jako slunce: je to království Syna člověka, ve kterém jsou pohoršení a 
nepravost (srov. 13,43.41).“ (SF); „Toto spojení anticipuje 22,11-13, kde pouhé 
vpuštění do království ještě nezaručuje trvalé přebývání v něm. V první části 
podobenství slouží k uznání smíšené povahy těch, které Ježíš povolal do Božího 
království (viz Mt 13,1-52). … Králova prohlídka síně a hostí vytváří soudní výjev. 
Chybějící svatební šat má určitou symbolickou důležitost; je však obtížné zjistit jakou. 
Přednostním problémem je, jak někdo neočekávaně pozvaný na hostinu by vůbec mohl 
mít svatební oděv. … Ať už měl svatební šat jakýkoliv symbolický význam, podobenství 
končí varováním, že vpuštění na Boží hostinu není zárukou, že pozvaný host tam zůstane 
do konce.“ – „Účastnit se hostiny bez přiměřeného oblečení je jako být nahý. Svatební 
šaty jsou šaty Syna, který plní Otcovu vůli.“ (SF) 

priateľu: je to ešte posledné volanie k pokániu – k priznaniu hriechu a k náprave: „18 
Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si 
sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si 
videl.  19 Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.  
(Rev 3:18-19 SSV)“ 

on onemel: žiadne pokánie, žiadne priznanie, žiadna dôvera, žiadna ľútosť – len strach 
o seba, o svoj život a horúčkovité dumanie, ako sa z toho vykrútiť a zachrániť si krk… 
Toto nie je „materiál“ pre Božie Kráľovstvo! 



mnoho je povolaných, málo vyvolených: schéma kresťanstva, ktorá prechádza celou 
Bibliou: 

• UVERENIE  – to sú tí, ktorí prijali pozvanie a prišli. 
• OBRÁTENIE  – to sú tí, ktorí si obliekli „svadobné rúcho“, ktorým je Kristus : 

„oblečte si Pána Ježiša Krista (Rom 13:14 SSV)“ – preto Biblia hovorí, že na 
konci nebudeme súdení podľa viery (ako si často predstavujú bratia protestanti), 
ale podľa skutkov: „Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! (Mat 3:8 SSV)“ a 
„každý bol súdený podľa svojich skutkov. (Rev 20:13 SSV)“ 

Ako hovorí Jakub, sama viera bez skutkov je mŕtva – ako dokazuje onen vyhodený, 
ktorí síce vierou prijal pozvanie, ale nemal rúcho skutkov – čiže onej praxis, 
bežného životného štýlu zodpovedajúceho Kristovi3! 

ZNOVA „TIEŇ VLKA“ 

• „Pozvaní“ nestoja o zmierenie, ktoré Kráľ ponúka pozvaním na svadbu svojho 
syna. 

• Namiesto toho pokračujú vo svojom otvorenom nepriateľstve. 
• Tým si volia svoj osud: 

o Pozvanie neprijali – na svadbe nie sú… 
o Zlo, násilie a zabíjanie siali – a nakoniec ho aj sami zožali. 

Ich rozhodnutie sa ale ani tu nezrodilo tu a teraz. Naznačuje už dlhšie trvajúcu 
roztržku medzi nimi a kráľom, ktorú cítime v pozadí príbehu a ktorá až teraz vrcholí a 
dosahuje svoj záver. 

Obdobne to je aj s Bohom a Izraelom: Trvajúca roztržka – a Ježiš tuší, že ani 
posledné pozvanie k zmiereniu pri „svadobnej hostine“ Syna na tom nič nezmení. Izrael 
a jeho vodcovia si vyberú inú cestu – a pôjdu po nej až do horkého konca v roku 70 po 
Kr., kedy „ich mesto“ ľahne popolom rukou Vespasiánových légií… 

DO PRAXE: 

• Ako sú na tom obe „zložky“ našej spásy: UVERENIE – prijatie pozvania k 
životu a práci v Rodine Cirkvi – a naše OBRÁTENIE, kedy sa s týmto 
povolaním aj plne a bytostne stotožníme tým, že odumrieme tomu, čím sme boli 
doteraz a oblečieme si Krista? 

                                           
3 gr. slovo pre skutky je „praxis“ a znamená to našu bežnú životnú prax. Nejde teda o to, či sme vykonali nejakých pár 
veľkých a záslužných skutkov, za ktoré by nás Boh mal odmeniť (takto to nefunguje), ale aká bola naša bežná životná prax, 
naše konanie, záľuby, myslenie,… – pretože ona odráža aj našu lásku a naše túžby, či už smerujú k Bohu, alebo preč od 
Boha… 



Pokus 1: Slobodno platiť daň? 

Ježišove podobenstvá sú výzvou k obráteniu, nie odsúdením: „Kdo se nechce 
obrátit, není přesto ponechán sobě: Pán k němu mluví v podobenstvích, aby uviděl, že 
nevidí, obrátil se a byl uzdraven (srov. 13,13-16). Ježíš se zjevuje jasně tomu, kdo ho 
miluje, i když ho jako Petr nechápe; k tomu, kdo ho chápe, ale nemiluje, mluví nejprve 
svým mlčením a p o tom v podobenstvích. To je způsob mluvy, který současně mlčí i 
mluví: vyjadřuje něco pochopitelného, čímž se naznačuje cosi jiného, člověk - pokud 
chce - může pochopit.“ (SF) 

Ale návyk – vyvolaný „kŕmením zlého vlka“ – je ťažké len tak z hodiny na hodinu 
zmeniť. Väčšina ľudí to nedokáže: zmeniť v okamihu niečo, v čom sa celý život 
vytrvalo utvrdzovali (to len na margo ľudí, ktorí dúfajú, že potom, keď budú umierať, 
tak úprimne oľutujú hriechy a všetko bude v poriadku. Lenže – aká šanca je, že sebec, 
milujúci celý život svoj hriech, ho zrazu naozaj a z lásky oľutuje?). Neurobili to ani 
Ježišovi oponenti: namiesto toho začínajú hľadať spôsob, ako sa Ježiša zbaviť, aby 
ich nerušil v ich zabehnutom spôsobe života… 

15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči.  16 Poslali k nemu svojich 
učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa 
pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.  17 
Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?"  18 Ale Ježiš poznal 
ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci?!  19 Ukážte mi daňový peniaz!" 
Oni mu podali denár.  20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?"  21 Odpovedali mu: 
"Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu."  
22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.  (Mat 22:15-22 SSV) 

farizeji : gr. farisaioi, hebr. Perúším – odvodené od slova parúš, čiže „oddelený“. 
Všeobecne sami seba považovali za náboženskú elitu a odťahovali sa od ostatných 
„nečistých a menej vzdelaných“ obyčajných hriešnikov. Ako politicko – náboženská 
strana sa po prvý raz objavili za vlády Jána Hyrkána (130 – 104 pr. Kr.). Mali najväčší 
vplyv na náboženské zmýšľanie ľudu a z ich radov pochádzali rabíni („učitelia“) 
a zákonníci. Po stránke náboženskej prijímali celý SZ a okrem neho ešte aj tzv. „ústnu 
tóru“, ktorá bola dokonca niekedy považovaná za takmer nadradenú Písmu. Časom bola 
„kodifikovaná“ do 248 príkazov a 365 zákazov – spolu 613 predpisov, ktoré okrem 
Tóry riadili život národa, aj jednotlivcov. Verili v anjelov, v zmŕtvychvstanie a pod. 

radili sa: „K obratu „radili se" viz Mt 12,14; 27,1.7; 28,12. Sloveso pagideuó („klást 
léčky") se v Novém zákoně objevuje pouze zde. Matoušův úvod má zdůraznit špatnost 
tazatelů, jimiž jsou farizeové.“ 



herodiáni: „Tito podporovatelé dynastie se objevili za vlády Heroda Velikého. V 
Ježíšově době podporovali Heroda Antipu - sídlem jeho moci byla Galilea. Jejich 
přítomnost v příběhu odehrávajícím se v Judsku je poněkud podivná. Protože Herodes 
Antipas si udržel svou moc prostřednictvím římského mlčenlivého souhlasu, očekávalo 
se, že herodiáni budou podporovat placení daně.“ 

Je zjavné, že farizeji a herodiáni sa navzájom veľmi „nemuseli“… V tejto chvíli ich ale 
spája spoločná hrozba: Ježiš. Ohrozuje (ako rabín, prorok, učiteľ) postavenie a autoritu 
farizejov, ako možný vodca a mesiáš predstavuje aj politické riziko – pre herodiánov 
(mohol by skončiť „mlčanlivý súhlas“ Ríma) i saducejov, ktorí sa zakrátko objavia (ich 
spolupráca s Rimanmi a ich profit a mocenské postavenie by tým tiež boli ohrozené). 
„Farizeové považovali římskou okupaci za Boží trest; herodiáni, stoupenci římského 
loutkového krále, za požehnání. I když jsou si navzájem nepřáteli, nyní se spojují proti 
Ježíši.“ (SF) 

dane: „Daň, o níž se diskutuje, se nazývala kénsos („daň z hlavy", latinsky census). 
Placení této daně bylo nezbytným předpokladem pro pokojný život poddaných v římské 
říši a uplatňování práv spojených s tím spojených. Se zavedením přímé římské vlády v r. 
6 po Kr. v judské provincii museli daň z hlavy odvádět muži, ženy a otroci ve věku od 
dvanácti či čtrnácti do šedesát pěti let. Tato daň byla placena v římské měně. 
Evangelijní zprávy (Mt 22,19 par.) naznačují, že daň činila jeden denár4, což byl 
celodenní výdělek dělníka (viz Mt 20,2). V Ježíšově době nejužívanější denár nesl obraz 
císaře Tiberia a latinský nápis Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex 
Maximus („Tiberius Caesar, božského Augusta syn vznešený, nejvyšší kněz"). Římský 
císař Tiberius vládl v letech 14-37 po Kr. Existence „daně z hlavy" a způsob jejího 
placení byly zdrojem politické nespokojenosti mezi Židy. Farizeům se podařilo žít v 
koexistenci s Římany a jejich postoj k placení daně byl pravděpodobně tentýž jako 
Ježíšův. Herodiáni zřejmě podporovali tuto daň, protože jejich moc byla (závislá na 
Římanech. Horliví nacionalisté se stavěli proti dani a občas se stala důvodem vypuknutí 
vzpoury. V Matoušově vyprávění se farizeové chovají k Ježíši útočně. Zdá se, že jejich 
cílem je , aby se k této věci veřejně vyslovil. Pokud se Ježíš vysloví proti placení této 
daně, dostane se do problémů s římskou správou; a pokud s ní bude souhlasit, znelíbí se 
nacionalistům.“ 

Je možné, že práve herodiáni boli v pozadí tejto otázky – predpokladali, že ak si Ježiš 
nechce pohnevať svojich prívržencov, vysloví sa skôr proti dani – a tým získajú 
možnosť ho formálne obviniť a tak odstrániť. Farizejom, ktorí sledovali rovnaký cieľ, sa 
to zrejme páčilo a pripojili sa… „Kdyby dal jakoukoli „očekávanou" odpověď, podřezal 

                                           
4 Och, kde sú tie zlaté časy, kedy daň predstavovala zhruba 0,3% z priemernej mzdy… ☺ 



by si pod sebou větev. Kdyby řekl, že je třeba římským utlačovatelům platit daň, postavil 
by se proti lidu; kdyby řekl, že se platit nemá, postavil by se proti autoritě.“ (SF) 

Dávajte čo je cisárovo…: „Farizeům se podařilo žít v koexistenci s Římany a jejich 
postoj k placení daně byl pravděpodobně tentýž jako Ježíšův.“ – preto asi aj reakcia 
„zadivili sa a odišli“. Sami totiž veci chápali v praxi nejako podobne. „Matouš … podal 
zprávu o Ježíšově postoji k římské říši - postoji i omezené spolupráce. … V průběhu 
dějin křesťanství existovala tendence používat tento text jako základ nauky o „církvi a 
státu", často s tím závěrem, že to jsou dvě oddělené oblasti a často s tím důsledkem, že 
poslušnost vůči státu je v jeho oblasti prakticky absolutní. Avšak tento text i další 
podobné (Řím 13,1-7; 1 Petr 2,13-17; Mt 17,24-27) by neměly být tlačeny do metafyziky 
či politické filosofie.5 … Matouš se však více zajímal o Ježíšovu dovednost, jak uniknout 
z pasti, kterou mu nastražili jeho protivníci, a jeho výzvu věnovat stejně tak velkou (a 
větší) pozornost „tomu, co patří Bohu", jako „tomu, co je císařovo".“ 

• Kresťan nie je zo sveta, ale žije vo svete. 

• Preto – nakoľko vo svete žije – je správne, aby sa, primerane tomu, podieľal 
na „behu sveta“. A jednou z týchto vecí je aj platenie daní. Už v dobe Ríma 
platilo, že Rím síce „zhrabne daň“ – ale súčasne zabezpečil svojimi légiami, 
zákonmi a úradmi prostredie, v ktorom profitoval obchod a rástol blahobyt, na 
ktorom mali podiel všetci. Ak teda niečo využívam, je správne podieľať sa aj na 
jeho podporovaní.  

o Tomu zodpovedá aj formulácia: čo JE cisárovo, čo (podľa práva a 
spravodlivosti) PATRÍ cisárovi. 

� Nie je to teda paušálny rozkaz typu „plaťte a poslúchajte!“  – 
naopak, vyžaduje zrelého človeka, ktorý vo svojom svedomí 
jasne, nestranne, nesebecky a pravdivo chápe, čo je spravodlivé, 
čo naozaj cisárovi (štátu) patrí – a čo už nie! 

• Na druhej strane táto spolupráca so svetom je vždy obmedzená – pretože 
kresťan síce vo svete žije, ale nie je zo sveta: „Křesťan uznává civilní autoritu a 
věrně ji respektuje v tom, co dělá dobrého, když uspořádává soužití lidí ve 
společnosti. Její služba je od Boha (Řím 13,1-7), třebaže způsob jejího provádění 
není vhodný Ale ať si císař nedělá iluze: křesťan není nikdy spojencem moci, ale 
člověka. Jestliže se moc předkládá jako něco absolutního a zahrává si se 
svědomím, bude odmítnuta.“ (SF) 

                                           
5 „Tento úryvek byl interpretován rozličně v různých situacích, které nebylo vždy snadné správně posoudit. Byl čten jako 
„oddělení" sféry časné od duchovní bez vzájemného vměšování se, jako „úmluva" mezi t r ů n em a oltářem o vzájemné 
podpoře, jako „směšování" obou sfér buď v podobě sakralizování státu, nebo časného panování Církve, jako „závislost" 
státu na Církvi ve formě integralizmu nebo Církve na státu, který si z ní učinil nástroj kontroly. Dějiny jsou spletité. A jen 
tehdy nám budou učitelkou života, když omyly minulosti nebudeme odsuzovat, ale pochopíme, že v nich jsou kořeny našich 
vlastních chyb.“ (SF) 



o Namiesto toho, aby sa prispôsobil svetu6, pretvára svet podľa Boha7. 
o Nástrojom tejto premeny je ale METANOIA – postupná evolúcia, 

spočívajúca v premene zmýšľania jednotlivých ľudí, tvoriacich spoločnosť, 
nie revolúcia, akú očakávali v Ježišovej dobe zelóti a do ktorej sféry patrila 
aj otázka o platení daní… 

Odtiaľ potom dôraz na to „dávať Bohu, čo je Božie“: 

• Ak naozaj dáme Bohu čo je Božie a čo je našou povinnosťou a záväzkom voči 
Bohu,… 

• … potom aj svet – onen „cisár“ – bude pretvorený a „pokrstený“, ako sa to v 
dejinách skutočne aj s rímskou ríšou a neskôr stredovekou Európou aj naozaj 
stalo. 

o „v dějinách vychází na světlo skryté zlo, z něhož se společnost rodí a z 
něhož žije. Dnes díky technologiím je schopna rozvinout veškerý jeho 
potenciál. Ekonomie pod univerzální nadvládou boha mamonu je jedním z 
nich a všechno a všechny ujařmuje páchanou a/nebo trpěnou 
nespravedlností; ekologická katastrofa ohrožuje nejistou rovnováhu života; 
nekontrolovaný válečný potenciál hrozí zničením všeho. Ještě nikdy tak 
jako dnes dějiny neodhalily tajemství nepravosti, které v sobě skrývají. To, 
co bylo zaseto do země, vydává své zralé ovoce, které není ani dobré, ani 
krásné, ani lákavé. Je jasné, že je nasnadě změna modelu. Dnes chápeme, 
že blahoslavenství má pro nás hodnotu jako magna charta společného 
soužití. Blahoslavenství nabízejí hodnoty syna, který žije bratrským 
způsobem. Jsou v dnešní kořistnické a násilnické situaci jedinou rozumnou 
alternativou. Je prospěšné si uvědomit, že pro Bibli „ráj", vysněná zahrada 
dětství, je „polis" (odtud politika), město, v kterém se uskutečňují synovské 
a bratrské vztahy. Věřící se s prozíravostí a odvahou musí se všemi lidmi 
dobré vůle zasazovat o to, aby prosazoval nové a konstruktivní vztahy na 
všech úrovních. „Politická láska" je nejvyšší a naléhavá forma činnosti, 
které směřuje k hledání a šíření toho, co nejvíc vede k růstu solidarity a 
svobody mezi lidmi.“ (SF) 

o „Na konci se meče zkují v radlice a kopí ve vinařské nože (Iz 2,4): násilí už 
nebude a vůči všemu a mezi všemi zavládne harmonie (Iz 11,6-9). Z města 
založeného Kainem na zabitém bratrství - od věků Romulus zabíjí Rema! - 
se stane nebeským Jeruzalémem. Ale jeho triumf bude stejný jako triumf 

                                           
6 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je 
dobré, milé a dokonalé. (Rom 12:2 SSV)“ 
7 „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. 
(Mat 13:33 SSV)“ 



Beránkův: údělem nevěsty bude, že bude mít podíl na umučení svého 
ženicha“ (SF) 

Krátko a stručne: NEPÝTAJTE SA, ČI MÁTE PLATI Ť DANE CISÁROVI. 
PÝTAJTE SA NAMIESTO TOHO: DÁVAM NAOZAJ BOHU TO, ČO 
PRINÁLEŽÍ BOHU??? 

„Jenom ten, kdo dává Bohu, co je Boží, ví, co je třeba dávat císaři. To Boží, ovoce, po 
kterém Otec hladoví, je svoboda synů a bratrská láska. Kdo hledá toto, najde odpověď i 
na všechny ostatní otázky.“ (SF) 

Pokus 2: Ako je to pri vzkriesení? 

„ 23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:  
24 "Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho 
manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.  25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil 
a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi.  26 Takisto aj 
druhý a tretí až po siedmeho.  27 Napokon po všetkých zomrela aj žena.  28 Nuž ktorému 
zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci."  29 Ježiš im povedal: 
"Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc.  30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani 
nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.  31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám 
povedal Boh, keď vravel:  32 “Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba”? A on 
nie je Bohom mŕtvych, ale živých."  33 Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.  
(Mat 22:23-33 SSV)“ 

saduceji: hebr. Saddúqí – (synovia) Cádokoví – pomenovaní a nadväzujúci na rodinu 
Cádoka, z ktorej od čias Šalamúna až do čias Makabejcov pochádzali veľkňazi 
Jeruzalemského Chrámu. V helenistickej dobe sympatizovala s gréckou kultúrou (v 
dobe Makabejcov napr. veľkňaz Jason postavil hneď pod hradom vedľa chrámu grécky 
štadión – kde podľa gréckej módy športovali muži nahí – a nastal rozklad chrámového 
kultu a celkový úpadok; porov. 2 Mak 4,7 – 17). V čase Ježiša predstavovali vládnucu 
vrstvu Izraela, mali väčšinu v Sanhedrine. Zrejme boli náchylní ku korupcii 
a obohacovaniu sa, čo razantne kritizovali eséni. Po stránke viery v podstate s Písma 
verili len 5. knihám Mojžišovým, neverili vo vzkriesenie, v anjelov, v duchov, boli 
presvedčení, že človek má naprostú slobodu v konaní a Boh do behu sveta nijako 
nezasahuje. 

nie je vzkriesenie: „Pozadí k této debatě v Mt 22,23-33 přináší Josef Flavius v Ant. 
18,16: „Saduceové tvrdí, že duše umírá spolu s tělem. Kromě zákonů nemají žádné jiné 
předpisy; považují za ctnost diskutovat s učiteli o cestě moudrosti, kterou následují." 



Jejich námitky proti víře ve vzkříšení vznikly (částečně z faktu, že biblické texty, které 
tvoří základ pro tuto víru (Iz 25,8; 26,19; Žl 73,24-25; Dan 12,1-3), nebyly v Tóře (v 
prvních pěti knihách Bible, tj. v Pentateuchu). Farizeové bojovali za víru ve vzkříšení 
(viz Sk 23,8; Josef Flav., Ant. [18,14) a Ježíš tuto jejich víru sdílel.“ 

„Víra ve vzkříšení je jasně vyjádřena až v mladších knihách (Dan 12,2; 2 Mak 7,14-23; 
12,43). Nezaměňujme ji s nesmrtelností duše (srov. Mdr 2,21 - 5,23): týká se těla. 
Nejedná se tu ale o nějaké oživení mrtvoly, o návrat do předchozího života; je to 
proměna těla, které má účast na slávě Božích synů“ (SF) – a toto je veľmi dôležité, ako 
zakrátko zistíme!!! 

Mojžiš povedal…: „To je „levirátní" zákon (levir v latině znamená „švagr"), podle 
kterého se má člověk oženit s manželkou svého zemřelého bratra, který nezanechal děti, 
aby m u dal potomstvo (srov. Dt 25,5-10). … Tento zákon byl z dědických důvodů 
důležitý pro boháče.“ (SF) 

sedem bratov: „Vyjdeme-li z Dt 25,5-10, záměrem případu sedmi bratrů je ukázat 
nesmyslnost víry ve vzkříšení a dokázat nesoulad této víry s Pentateuchem. Protože 
všech sedm bratrů ji mělo za ženu, čí bude nakonec manželkou? Může se zde jednat o 
narážku na Reúelovu dceru Sáru, která přežila sedm manželu (Tob 3,8; 6,14).“ 

Nepoznáte Písmo…: zákonite, pretože okrem Pentateuchu zvyšok odmietali… 

ani Božiu moc: ich základný deistický postoj znemožňoval, aby sa v ich životoch Božia 
moc mohla prejaviť – a neznalosť Písma bránila, aby ju poznali aspoň sprostredkovane. 

ČO ZNAMENÁ „VZKRIESENIE“? 

• GRÉCKE verzus HEBREJSKÉ chápanie: 
o GRÉCI : „Duše je božskou součástí člověka a vede jej k dokonalosti, ale 

lidské tělo je smrtelnou, tedy nedokonalou složkou a proto je tělo jen 
vězením duše (tělo duši omezuje a v podstatě jí i škodí, pokud je duše 
spojena s tělem, nemůže poznávat věčná a dokonalá jsoucna, ideje, smrt 
tedy není ničím špatným, je jen osvobozením duše). Během života se ale 
duše připravuje na zánik těla. Vztah duše k tělu během jejího spojení s ním 
určuje její další osud. Duše po smrti odchází ze smyslového světa do Hádu 
a odtud dále do světa idejí, kde se připravuje na své další vtělení jejich 
zřením. Duše se dělí podle svého předešlého života na ty, které se snažily 
co nejvíce oprostit od těla a na ty, které se o ně příliš staraly. První z duší 
mohou na nějakou dobu odejít do světa idejí a tam se připravovat na co 
nejlepší vtělení co nejdokonalejším poznáním idejí, ale duše druhé skupiny 



se po smrti nemohou dostat do světa idejí, protože jsou svým tělem příliš 
zkaženy, do příštího vtělení se tedy dostávají v horší kvalitě, než duše, které 
měly možnost nahlížet ideje. Pravé vědění, tedy vědění idejí je tím pádem 
možné až po smrti, ale přesto je užitečné se snažit o co nejlepší poznání 
ještě během života a tím svou duši připravit na posmrtný život a 
nezatěžovat ji zbytečně přehnanými starostmi o tělo, protože by mohly po 
smrti těla škodit. Tímto duše, která poznala ideje co nejlépe může žít život 
v co nejlepším vtělení, ideálně se stane filozofem, odtud pramení i naše 
poznání.“ (http://www.phil.muni.cz) 

o HEBREJI : „Výraz „telo“ označuje človeka v stave jeho slabosti a 
smrteľnosti. „Vzkriesenie tela“ znamená, že po smrti nebude žiť len 
nesmrteľná duša, ale že znova ožijú aj naše „smrteľné telá“ (Rim 8, 11).“ 
(KKC 990) 

� Bible nezná řecký dualismus těla a duše, které proti sobě bojují, 
nezná tělo jako vězení duše. Zná jen morální konflikt mezi touhou 
Stvořitele a touhami stvoření, mezi svatostí - normou, a hříchem - 
zvráceností, ale v tomto konfliktu je angažován celý člověk. Podle 
svatého Augustina je člověk tělesný až do ducha, nebo je duchovní až 
do těla. (Pavel Evdokimov) 

� Pod moudrou vládou duše, i tělo roste a stává se krásným a 
zdravým. Tímtéž způsobem i „zduchovnění člověka" neznamená 
umrtvení lidských hodnot, viditelných tělesných skutečností, nýbrž 
naopak jejich rozkvět. (Tomáš kardinál Špidlík) 

VZKRIESENIE TEDA:  

• NEZNAMENÁ opätovné oživenie mŕtveho tela; 

• NEZNAMENÁ ani (v gréckych termínoch) spojenie duše, ktorá telo opustila, 
s telom, ktoré ostalo „bezduché“ na zemi 

• VZKRIESENIE ZNAMENÁ PREMENENIE ČLOVEKA – ZBOŽŠTENIE : 
o „Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 

(Mat 22:30 SSV)“ 
o „42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva 

neporušiteľné;  43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva 
mocné;  44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje 
živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.  (1Co 15:42-44 SSV)“; „ 51 Hľa, poviem 
vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:  52 razom, v 
jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú 
vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.  (1Co 15:51-52 SSV)“ 



• PREBIEHA UŽ TERAZ : Aj keď z nášho pohľadu je to skôr niečo, k čomu 
smerujeme (ako naznačuje Pavol) – z Božieho pohľadu večnosti je všetko 
jediným TERAZ – a v Božom svete UŽ TERAZ všetci žijú vzkriesení: 

o „31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel:  32 
“Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba”? A on nie je Bohom 
mŕtvych, ale živých."  (Mat 22:31-32 SSV)“ – Ježiš jasne hovorí, že z 
pohľadu večného Boha oni už SÚ vzkriesení, už SÚ živí! 

� Odtiaľ aj obracanie sa kresťanov k svätým o príhovor. 
• TÝKA SA CELÉHO ČLOVEKA  – nielen „racionálnej duše“, ako by verili 

Gréci, oslobodenej od citov a hnutí tela, ale celého človeka, celej bytosti, 
všetkého, čím sme. Nič nie je z tohto pohľadu zlé, nič nie je z Božieho povolania 
vylúčené. 

DO PRAXE: 

• Neznalosť Božej moci (a teda Boha ako takého) ako aj Jeho slova (Písma) 
môže viesť k bizarným záverom, potenciálne nebezpečným, ak podľa nich 
usmerňujeme svoj život. 

• AKO NA TOM SME  s poznávaním Boha, Jeho moci – i Písma? 

Pokus 3: Najväčšie prikázanie 

34 Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa  35 a jeden z nich, učiteľ 
zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:  36 "Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je 
najväčšie?"  37 On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!  38 To je najväčšie a prvé 
prikázanie.  39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!  
40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."  (Mat 22:34-40 SSV) 

umlčal saducejov: saduceji a farizeji tvorili opozíciu. Akoby Ježiš týmto získal u 
farizejov sympatie podobné, ako neskôr Pavol, keď čítame: „6 Ale Pavol vedel, že jedna 
časť sú saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade: "Bratia, ja som farizej, syn 
farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia."  7 Ako to povedal, nastala medzi 
farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo.  8 Lebo saduceji tvrdia, že niet 
zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.  9 Strhol sa 
veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: "Nenachádzame 
nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!"  (Act 23:6-
9 SSV)“. Rozhodne táto otázka už nie je zákerná, ani zosmiešňujúca, ale skôr zvedavá… 



jeden z nich…: súdiac podľa povahy otázky, mohlo ísť o rabína z helénskej diaspory 
(porov. ďalej). 

pokúšal: gr, slovo peirazó znamená jednoducho niečo skúšať, testovať, preverovať, 
možno preskúmať, čo je to zač… Takto by sme mohli chápať túto otázku, pretože v nej 
niet žiadnej „zlomyseľnosti“, ktorá by chcela Ježiša „chytiť na hruškách“… 

najväčšie: „Slovo „přikázání" (entolé) u sebe v řeckém textu nemá určitý člen. Toto 
vyjádření lze chápat jako superlativ („největší"). Později rabíni spočítali v Tóře 613 
přikázání - 248 kladných a 365 negativních.8“ 

Ako bola otázka myslená? Tu sú niektoré možnosti: 

• „ (Palestinské) židovství na přelomu doby bylo schopno - podle obtížnosti plnění - 
rozlišovat v Zákoně „t ěžká" a „lehká", případně „velká" a „malá" přikázání.  

• V raném židovství však také bylo možné se ptát po možném principu v Zákoně, z 
něhož by bylo lze odvodit jednotlivá přikázání. Tak se vypráví například o 
Hillelovi (1. stol. př. Kr.): „Opět se stalo, že přišel jeden člověk z národů před 
Šammaie a řekl mu Učiň mě proselytou pod podmínkou, že mě naučíš všem 
příkazům, zatímco já budu stát na jedné noze! A odstrčil jej měřidlem, které měl 
právě v ruce. Dostal se před Hillela, ten jej učinil proselytou a řekl mu: Co 
nenávidíš, to nedělej ani svým druhům! To jsou všechny příkazy [tj Zákon], to 
ostatní je jejich výklad. Jdi a uč se " (Sabbát 31a - Něm. překlad podle R Mayer, 
str. 227n)  

o „Príkaz lásky k blížnemu stavia Ježiš na rovnaký stupeň, ako 
predchádzajúci príkaz o láske k Bohu. Tento príkaz je tu citovaný priamo, 
kým napr. v Mt 22,39 je povedané, že druhé prikázanie je prvému 
„podobné“. Na otázku o podstate Tóry odpovedali rabíni rôzne: Hillel  
uvádza tzv. zlaté pravidlo ako súhrn Zákona, Rabbi Aqiba uvádza Lv 19,18 
(rovnako aj Ježiš), v mišne je ako najdôležitejšie z Tóry uvedená schopnosť 
rozlišovania medzi čistým a nečistým, helenistický judaizmus už uvádza 
lásku k Bohu, a blížnemu ako najhlavnejšie obsahy Tóry a rovnako uvádza 
aj Testament dvanástich patriarchov lásku k Bohu, k blížnemu a súcit s 
chudobnými a slabými ako najdôležitejšie príkazy Tóry. Nezriedka sa láska 
k Bohu a k blížnemu vysvetľuje ako objasnenie dvoch tabúľ Dekalógu.“ 
(kbd.sk) 

• V raně židovských spisech může stát také požadavek lásky k Bohu a bližnímu 
bezprostředně vedle sebe, aniž by se tím oba požadavky staly principem Zákona  

                                           
8 Zodpovedalo to „trendom farizejov, vďaka ktorým mal Mojžišov zákon tzv. plot okolo seba pozostávajúci zo 613 zákonov, 
z čoho bolo 365 zákazov (podľa počtu dní v roku) a 248 príkazov (podľa počtu údov v tele človeka).“ (kbd.sk) 



• Uvnitř (palestinsko-farizejského) židovství ale nebylo možno se ptát na „první" 
nebo „druhé" přikázání, jakoby bylo možné sestavit určité pořadí jednotlivých 
přikázání, které by člověka zároveň poučovalo o jejich více nebo méně závazné 
platnosti. Otázka po prvním nebo druhém přikázání mohla být položena teprve 
tam, kde se v Zákoně spatřoval pouze soubor jednotlivých předpisů, mezi kterými 
se zdály být některé více a jiné méně závazné. Tato situace však existovala teprve 
v helénisticko-židovské diaspoře, případně teprve od doby misií mezi pohany 
(srov Sk 15). Proto se mohl ptát zákoník jako „zástupce" helénistického židovství 
(Mk 12,28-34) Ježíše, … na první a druhé přikázání!“ (MSK) 

„Jestliže Ježíš v Mt 22,40 označuje přikázání lásky k Bohu a bližnímu vůči farizeům za 
ta přikázání, na kterých spočívá celý Zákon a Proroci, znamená to: Láska k Bohu a 
bližnímu nejsou pouze tím nejdůležitějším v Zákoně, spíše souvisí každé jednotlivé 
přikázání Zákona ve své podstatě s těmito dvěma. Ve všech jednotlivých přikázáních se 
člověk nakonec setkává s příkazy toho Boha, který chce, aby člověk miloval jeho a 
bližního Zákon a jeho přikázání chtějí a mají sloužit lásce tím, že budou lidem na cestě 
lásky pomáhat.“ (MSK) 

DO PRAXE: 

• Skonfrontujme sa, prosím, s touto Ježišovou myšlienkou! Pozrime sa na svoj 
život, konania, postoje a opýtajme sa: 

o Fakt z toho, čo na mne vidieť, je vidieť, že milujem Boha celou dušou, 
celou silou, celým bytím? 

o Fakt z toho, čo vidieť v mojich vzťahoch k iným ľuďom – obzvlášť 
farníkom – je vidieť to, že sa o nich zaujímam a pristupujem k nim rovnako 
starostlivo a s rovnakým záujmom a láskou, ako k sebe? 

• Neskĺzlo moje kresťanstvo do zákonníctva – akurát že miesto 613 príkazov 
som sa obmedzil na 5 cirkevných prikázaní? 

Posledný Ježišov pokus? 

V nasledujúcich veršoch akoby preberal iniciatívu zase Ježiš a pokúšal sa – naposledy? 
– priviesť svojich oponentov k zamysleniu, k zapochybovaniu v ich „profesionálnej 
istote“ znalcov Písma… 

41 Keď boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich opýtal:  42 "Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí 
syn je?" Odpovedali mu: "Dávidov."  43 Povedal im: "Akože ho potom Dávid v Duchu 
volá Pánom, keď hovorí:  44 “Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti 
nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy”?  45 Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže 



byť jeho synom?"  46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už 
nik neodvážil vypytovať.  (Mat 22:41-46 SSV) 

Čí je syn?: „Synovství ukazuje na původ, označuje identitu. Kdo je Otec tohoto Mesiáše 
tak odlišného od toho, kterého si všichni lidé přejí?“ (SF) 

Dávidov syn: „O Mesiáši jako Davidovu synovi viz Jer 23,5 (,,'Hle, přicházejí dny [...], 
kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý'") a Iz 11,1.10 („I vzejde proutek z pařezu 
Jišajova [...] kořen Jišajův"). Viz též Žalmy Šalomounovy 17,21: „(...) vzbuď jim krále, 
syna Davidova, v čase, který tys, Bože, vyhlédl, aby vládl nad Izraelem, tvým 
služebníkem."“ 

v Duchu volá: „Toto vyjádření odráží židovskou víru o původu Písma: David mluvil „v 
prorockém duchu", tj. pod vlivem Boží inspirace.“ 

Pán povedal môjmu pánovi: „Debata se vede o Davidovi jako mluvčím v tomto žalmu. 
Původním zasazením tohoto žalmu byl nastolovací obřad nového krále, při němž mu 
Bůh zaslibuje zvláštní čest a ochranu. A tak v Žl 110,1 David mluví o Jahvem (kyrios) 
mluvícím k „mému pánu" (novému králi, který je rovněž přeložen slovem kyrios). 
Jestliže David nazývá nového krále (zde se chápe jako budoucí Mesiáš) „pánem" 
(kyrios), pak postava, o níž mluví, musí být víc než Davidův syn.“ 

Ako môže byť jeho synom?: „Jestliže v Žl 110,1 je mluvčím David a druhý „Pán" je 
někdo vyšší než David, není Davidův Syn vhodným představitelem toho, o kom je řeč. 
Tou osobou musí být Syn Boží.“ 

„Ježíš je syn Davidův podle těla a Syn Boží podle Ducha (1,1-17.18-25; srov. Řím 1,3). 
On není jen nějaký mimořádný člověk se vznešenou naukou: on je jediný Boží Syn, který 
nám zjevuje Boha, kterého nikdo nikdy neviděl (Jan 1,18).“ (SF) 

• Práve toto je dôležitá pointa (a sila) tohto argumentu: KTO je otcom mesiáša, ak 
pre Dávida je mesiáš pánom? Pretože bez otca byť nemôže, to je iba Boh… Ale 
kto z ľudí môže byť takým otcom, aby jeho syn bol pánom ešte aj vzhľadom na 
Dávida, vyvoleného Pánovho? 

Ale nik mu nevedel povedať…: namiesto diskusie ostáva ticho. Ježišovi oponenti 
nemienia spochybniť svoje istoty. Nemienia diskutovať. To, že nevedia odpovedať, 
považujú vari len za nejakú chybičku, nedostatok, správna odpoveď, ktorá by podoprela 
ich názory iste jestvuje, o tom niet pochýb, len im teraz neprišla na um… Predstava, že 
by sa mohli mýliť, je im stále rovnako cudzia – „vlk“, ktorého roky aj v tomto smere 
kŕmili, nakoniec v ich vnútri zvíťazil. Preto sa ani Ježiš už viac nepokúša s nimi o 
niečom diskutovať… 


